
 MORE-PJC, s.r.o. ,  
Sídlo: Podlužany 437, 935 27, Prevádzka: I. Krasku 1, 934 01 Levice; IČO: 47081066; DIČ: 2023728069 

www.more-pjc.sk; 0908780950; Facebook: Jazykové kurzy MORE v Leviciach, Instagram: @jazykovekurzymore 
 

      ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO KURZU CUDZIEHO JAZYKA 

 v lete 2022 a v šk.roku 2022/2023 
 

 anglický jazyk                      nemecký jazyk            

Meno a 
priezvisko 
(dieťaťa): 

 Zákonný 
zástupca: 

 

Dátum 
narodenia: 

 Adresa:  

Škola 
a ročník: 

 Fakturačné 
údaje: 

 

 

INDIVIDUÁLNY KURZ : 

 45-min.vyuč.hod. á 15 €  60-min.vyuč.hod. á 20 €  90-min.vyuč.hod. á 30 € 
  

deň a čas výučby:  úroveň:  

 

SKUPINOVÝ KURZ : 

 Názov: Dni v týždni 
a dĺžka: 

Predbežný 
čas: 

KURZOVNÉ 

Jesenný 
trimester 

Zimný 
trimester 

Jarný 
trimester 

 KIDS 2 (nábeh na 
2x do týždňa!) 

utorok a štvrtok 
45-min.vyuč.hod. 

13:25 – 14:10 128,25 €/ 
•115,43 € 

104,50 €/ 
•94,05 € 

95 €/ 
•85,50 € 

 KIDS 4 (nábeh na 
60 minútovky!) 

utorok a štvrtok 
60-min.vyuč.hod. 

14:15 – 15:15 170,10 €/ 
•153,09 €  

138,60 €/ 
•124,74 € 

126 €/ 
•113,40 € 

 TEENS A2(+).A 
(nábeh na 60 min.!) 

pondelok a streda 
60-min.vyuč.hod. 

14:15 – 15:15 
 

182,70 €/ 
•164,43 € 

138,60 €/ 
•124,74 € 

119,70 €/ 
•107,73 € 

 TEENS A2(+).B 
(nábeh na 60 min.!) 

pondelok a streda 
60-min.vyuč.hod. 

16:25 - 17:25 182,70 €/ 
•164,43 € 

138,60 €/ 
•124,74 € 

119,70 €/ 
•107,73 € 

 DOUČ.A2/NEXT 
MOVE 

pondelok a štvrtok 
60-min.vyuč.hod. 

17:30 – 18:30 170,10 €/ 
•153,09 €   

138,60 €/ 
•124,74 € 

113,40 €/ 
•102,06 € 

 TEENS B2.A pondelok a streda 
60-min.vyuč.hod. 

15:20 – 16:20 182,70 €/ 
•164,43 € 

138,60 €/ 
•124,74 € 

119,70 €/ 
•107,73 € 

 TEENS B2.B utorok a štvrtok 
60-min.vyuč.hod. 

15:20 – 16:20 170,10 €/ 
•153,09 €    

138,60 €/ 
•124,74 € 

126 €/ 
•113,40 € 

 TEENS FCE.A pondelok a streda 
60-min.vyuč.hod. 

16:25 – 17:25 182,70 €/ 
•164,43 € 

138,60 €/ 
•124,74 € 

119,70 €/ 
•107,73 € 

 TEENS FCE.B utorok a štvrtok 
60-min.vyuč.hod. 

16:25 – 17:25 170,10 €/ 
•153,09 €    

138,60 €/ 
•124,74 € 

126 €/ 
•113,40 € 

 

ŠPECIÁLNY KURZ (2,3 študenti; zľava sa pri špeciálnom kurze neposkytuje) : 

 MAT / CONV.  utorok  
90-min.vyuč.hod. 

17: 30 – 19:00 178,50 € 140,25 € 127,50 € 

 ADULT CONV.C1 streda 
60-min.vyuč.hod. 

17: 30 – 18:30 172,50 € 126,50 € 126,50 € 

 nemecký jazyk 
A1/2 

piatok 
60-min.vyuč.hod. 

14:30 – 15:30 182 € 140 € 154 € 

   
___-min.vyuč.hod. 

 _____€ _____€ _____€ 

 
 

ZĽAVA:  

• 10 % pri skupinovom kurze pokrač.študent zo šk.roka  2021/22  iná zľava: 
 

Termíny splátok:   Jes. trimester:do 15.9.2022 Zim. trimester: do 15.1.2023 Jar.trimester: do 15.4.2023 

 

 

 

   
podpis klienta (zák.zástupcu)  podpis konateľa MORE-PJC, s.r.o. 

http://www.more-pjc.sk/


ZMLUVNÉ PODMIENKY: 
Klient (účastník kurzu/zákonný zástupca dieťaťa) týmto vstupuje do zmluvného vzťahu s MORE-PJC, s.r.o. za nasledovných 
podmienok: 
1. MORE-PJC, s.r.o. je poskytovateľom služieb výučby anglického jazyka a vykonávateľ mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
(nemecký jazyk). Zmluvný vzťah medzi MORE – PJC, s.r.o. a klientom vzniká podpisom tejto záväznej prihlášky v písomnej 
forme, pričom klient podpisom prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil so zmluvnými podmienkami a reklamačným poriadkom 
MORE – PJC, s.r.o. a súhlasí so vstupom do zmluvného vzťahu s MORE – PJC, s.r.o. v rozsahu a v cene dohodnutých v tejto 
záväznej prihláške.  Zmluvný vzťah zaniká dňom ukončenia kurzu. K predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť na 
základe vzájomnej dohody alebo písomnou výpoveďou. 
2. Výučba prebieha v dohodnutých dňoch a časoch stanovených v tejto Záväznej prihláške, resp. na základe rozpisu, ktorý študent 
obdrží pred uskutočnením kurzu alebo na prvej hodine (pri skupinách detí formou indexu a dospelí formou zoznamu hodín). 
V prípade individuálneho doučovania a  vyučovania  klient obdrží zoznam termínov v dohodnutom dni a čase na celý trimester 
dopredu, pričom mu jazyková agentúra drží miesto v danom dni a čase vo svojom rozvrhu počas celého daného 
trimestra/školského roka. 
Termíny trimestrov:   Jesenný: 12.9.2022-22.12.2022        Zimný: 9.1.2023- 31.3.2023      Jarný: 3.4.2023-16.6.2023 
3. Klient sa zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu  za dohodnuté služby  bankovým prevodom v stanovenej lehote uvedenej na 
prednej strane tejto prihlášky na základe pokynov, ktoré obdrží vždy na začiatku aktuálneho trimestra. Školné pri každom type 
kurzu, aj individuálnom, sa uhrádza VOPRED na začiatku trimestra. V prípade odstúpenia klienta z kurzu skôr ako jeden 
pracovný deň pred termínom jeho začiatku vracia MORE-PJC, s.r.o. celý už uhradený poplatok za kurz. Po nástupe do kurzu sa 
pri odstúpení od kurzu počas rozbehnutého trimestra uhradené školné nevracia. Cena kurzu je vypočítaná podľa počtu 
naplánovaných stretnutí, pričom sa pri absenciách klienta školné ani jeho časť nevracia. 
4. Ceny jednotlivých typov kurzov sú uvedené bez študijnej literatúry. Táto sa zakupuje osobitne na základe objednávky 
študijnej literatúry. Vo vybraných kurzoch môžu byť študijné materiály zahrnuté v cene kurzu. 
5. Zo strany MORE-PJC, s.r.o. môže dôjsť k zrušeniu hodiny; takého zrušenie musí byť klientovi VČAS a NÁLEŽITE OZNÁMENÉ 
a musí mu byť poskytnuté náhradné plnenie. 
Informácia o rušení individuálnych hodín študentom 
Klient je povinný informovať riaditeľku Janu Marosyovú písomne na elektronickej adrese: jazyky@more-pjc.sk alebo SMS 
správou na tel. č. 0908 780 950, že ruší stanovenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak toto oznámenie klient neurobí najneskôr do 
14.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, služba sa pokladá za riadne 
poskytnutú. 
Informácia o absencii na hodinách - skupinové kurzy 
Hodiny v skupinovom kurze (2 - 7 účastníci) sa konajú aj v prípade absencie niektorého z prihlásených účastníkov kurzu. 
Absentujúcemu účastníkovi kurzu nevzniká nárok na náhradu hodiny. 
6.MORE-PJC, s.r.o. si vyhradzuje právo vymeniť lektora počas kurzu. Rovnako si vyhradzuje právo študentovi, ktorý hrubo 
narúša disciplínu počas výučby alebo inak nevhodne ruší priebeh hodiny, neumožniť pokračovanie v štúdiu bez nároku na 
vrátenie alikvótnej časti školného. 
7. Hodiny prebiehajú prezenčne okrem výnimočných situácii vyplývajúcich Z VYŠŠEJ MOCI alebo nariadených príslušnými 
inštitúciami SR, kedy je nutné prejsť na ONLINE výučbu. Individuálne vymeškanie hodiny z iného dôvodu nie je dôvodom na 
online pripojenie študenta k prezenčne učenej hodine. 
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne 
číslo a e-mailovú adresu prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám uvediete v prihláške, a to prostredníctvom informačného 
systému aScAgenda (aScEduPage). Spoločnosť MORE-PJC, s.r.o., ako aj aSc ako prevádzkovateľ služby EduPage sú zaviazané 
dodržiavať platné pravidlá GDPR. 
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je: 
-čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže osobné údaje sú dôležité k plneniu samotného 
predmetu zmluvy, na základe ktorej pre vás službu zabezpečíme, 
-čl. 6 ods. 1 písm. c) naša zákonná povinnosť, a to napríklad z dôvodu vystavenia daňových dokladov (napríklad v zmysle zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty), či v rámci riešení prípadných reklamácií alebo iných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné zákony 
-čl. 6 ods. 1 písm. f) náš oprávnený záujem, a to z dôvodu identifikácie účastníka vzdelávacej aktivity, vystavenia dokladu o 
absolvovanom vzdelávaní a pod. 
9. REKLAMAČNÝ PORIADOK:   
V prípade vzniku spornej situácie prosíme kontaktovať zodpovednú vedúcu Janu Marosyovú (osobne alebo 0908 780 950 alebo 
jazyky@more-pjc.sk), ktorá situáciu bude riešiť, t.j. predmetnú sťažnosť zaznamená do knihy sťažností a klientovi poskytne návrh 
riešenia situácie najneskôr do 7 dní od podania sťažnosti. Klient je povinný podať podnet na riešenie problémovej situácie do 7 dní 
od jej vzniku. Vyriešenie situácie v prípade oneskoreného podania môže byť oneskorené alebo úplne nemožné a takýto podnet 
môže byť spoločnosťou MORE-PJC, s.r.o. odmietnutý. Ostatné náležitosti reklamácií sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa a 
Občianskym zákonníkom. 
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
Tieto zmluvné podmienky a reklamačný poriadok majú charakter všeobecných obchodných podmienok. 
Ostatné náležitosti neupravené týmito zmluvnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa riadia Obchodným zákonníkom, 
Občianskym zákonníkom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.   
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